УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
I сесія

VII скликання

(6-е позачергове пленарне засідання)

РІШЕННЯ
10 березня 2016 року

м. Ужгород

№ 139

Про зміни до Програми економічного
і соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”,
міська рада ВИРІШИЛА:
Внести зміни у додатки 3, 4, 5, 6 до Програми економічного і соціального
розвитку м. Ужгорода на 2016 рік, затвердженої рішенням I сесії міської ради VII
скликання 23 грудня 2016 року № 68:
1. У додатку 3 “Показники виконання робіт по ремонту доріг та об'єктів
благоустрою на 2016 рік”:
1.1. Зменшити обсяг фінансування по реконструкції мереж та об'єктів
благоустрою історичної частини міста згідно з Комплексною Програмою відновлення
історичного центру м.Ужгород на 2015-2016 роки – 6194,194 тис. грн. (кошти
міського бюджету).
1.2. За рахунок коштів міського бюджету збільшити обсяг фінансування на
реконструкцію міських шляхів – 1474,0 тис. грн. згідно з Програмою благоустрою
міста Ужгород на 2015-2017 роки.
1.3. За рахунок зменшення обсягу фінансування по капітальному ремонту
тротуарів - 675,0 тис.грн. збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт
міських шляхів - 150,0 тис.грн. та на капітальний ремонт внутрішньоквартальних
територій - 525,0 тис.грн. згідно з Програмою благоустрою міста Ужгород на 20152017 роки (кошти міського бюджету).
2. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 2016 рік”
за рахунок коштів міського бюджету збільшити обсяг фінансування на капітальний
ремонт покрівель – 29,333 тис. грн., капітальний ремонт водопроводу, каналізації –
33,5 тис. грн., капітальний ремонт по заміні вікон в місцях загального користування –
12,5 тис. грн., капітальний ремонт по заміні міжповерхових та балконних дверей –
12,25 тис. грн. згідно з Програмою капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород

на 2015-2017 роки та на реставрацію (капітальний ремонт) фасадів та покрівель
житлових будинків – 4756,571 тис. грн. згідно з Комплексною Програмою
відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки.
3. У додатку 5 “Показники будівництва і реконструкції соціальнокультурних та комунальних об'єктів на 2016 рік”:
3.1. За рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг фінансування на
капітальний ремонт господарських приміщень в УЗОШ І-ІІІ ст. №7 – 600,0 тис. грн.
3.2. Назви об'єктів "Капітальний ремонт будівлі по в наб. Незалежності"
викласти в новій редакції: "Реставрація пам'ятки архітектури національного значення
будівлі по вул. Дендеші,8", "Капітальний ремонт благоустрою території
спеціалізованої ЗОШ №3 І-ІІІ ст. по наб. Незалежності" відповідно, без зміни обсягу
фінансування.
4. У додатку 6 “Показники виконання робіт по ремонту закладів освіти на
2016 рік” за рахунок коштів міського бюджету передбачити обсяг фінансування
на капітальний ремонт покрівлі спортзалу УЗОШ І-ІІІ ст.№20-ліцею "Лідер" –
215,402 тис. грн., на капітальний ремонт будівлі басейну УЗОШ І-ІІІ ст.№20-ліцею
"Лідер" – 333,929 тис.грн., реконструкцію електромережі ЗОШ №14 – 48,150 тис. грн.
для співфінансування в рамках проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду".
5. Доповнити Програму економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на
2016 рік додатком 9 “Показники виконання ремонтно - реставраційних робіт
пам'яток культурної спадщини на 2016 рік” в якому за рахунок коштів міського
бюджету передбачити обсяг фінансування на реставрацію пам'ятки архітектури
національного значення "Амбар та винний льох XVII ст.", охоронний № 1107, в
м.Ужгород по вул. Ф.Ракоці,2 – 8200,0 тис. грн. та на капітальний ремонт з
внутрішнього облаштування пам'ятки архітектури національного значення "Амбар та
винний льох XVII ст.", охоронний № 1107, в м.Ужгород по вул. Ф.Ракоці,2 – 1500,0
тис. грн. згідно з Комплексною Програмою відновлення історичного центру
м.Ужгород на 2015-2016 роки.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови
відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міський голова

Б. Андріїв

